
Gymnasierne på ZBC  

Tema for Selvevaluering 2022 :  Fremtidig Rekruttering til gymnasierne på ZBC 

En af de største udfordringer de kommende år bliver rekrutteringen af elever til vores fire 

gymnasier i en vigende ungdomsårgang. 

På baggrund af demografiske data for de fire gymnasier samt Rapporten ” Uddannelsesvalg i 9. 

klasse – Unges vej mod ungdomsuddannelse 2019” (EVA, Danmarks Evalueringsinstitut) vil ZBC i 

selvevalueringen for 2022 sætte fokus på at skabe en øget indsigt om, hvordan de unge i 

folkeskolen forholder sig til deres valg af ungdomsuddannelse.  

Hvad er elevernes oplevelse af at skulle træffe et uddannelsesvalg og hvilke elementer indgår i 

deres valgproces. Undersøgelserne fra EVA viser at valget ikke alene er et valg mellem 

ungdomsuddannelser, men også en identitetsrejse, der rækker ind i forskellige overvejelser om 

personlige, faglige og sociale aspekter af livet. Der kan tales om et individualiseret valg, hvor de 

unge overvejer og genovervejer deres interesser, fremtidsudsigter og selve det at skulle træffe et 

valg, før de når frem til en endelig beslutning. En beslutning hvor skole, familie og vejledning har 

stor betydning for, hvordan de unge ser på deres interesser, styrker, udfordringer og muligheder 

med henblik på valg af ungdomsuddannelse. 

Mål 

Med afsæt i en analyse af ovenstående samt refleksion af egne erfaringer med brobygningsforløb 

på de fire gymnasier frem til nu, vil ZBC udvikle en fælles kerne ”Et nyt fælles digitalt 

brobygningsforløb”  gældende for alle fire gymnasier som kvalificerer brobygningsindsatsen. De 

digitale forløb skal være den fælles ”kerne” i alle de fysiske brobygningsforløb således, at der 

rundt om denne ”kerne” forsat kan opbygges lokale tilpassede forløb. 

Udfordring 

Hvordan skal vores brobygning tilrettelægges således, at vi med den unges optik styrker kvaliteten 

i disse? Hvilke overvejelser fylder i de unges valgproces og i overgangen til ungdomsuddannelse? 

Hvordan henvender vi os til de unge og hvordan tilrettelægges Brobygningsforløbene med et 

indhold der giver mening for de unge? 

Metode -Proces 

Se på fælles erfaringer fra de eksisterende brobygningsforløb samt finde ”best practice” gennem 

fokusgruppeinterviews med elever på de fire gymnasier. Hvad taler de unge om? hvad betyder 

noget for den enkelte når, man skal vælge gymnasium? Hvordan inkluderes dette i de nye 

brobygningsforløb? 

Hente inspiration og viden udefra for eksempel fra andre skoler og kompetente firmaer der 

arbejder med unge. 

Der nedsættes en projektgruppe som vedtager en indholds- og handlingsplan. Denne fremlægges 

på kommende bestyrelsesmøde.  


